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Gulf Form Oil M 68 
 

Form – slip olie til betonstøbning 

Produktdatablad  -  Technical Data Sheet 

Produktbeskrivelse:  

Gulf Form Oil M 68 er baseret på mineralsk baseolie og specielle additiver, der beskytter mod rust og 

fungerer som separationsmidler. Gulf Form Oil M 68 danner en kemisk-fysisk adskillelses film, som 

forhindrer ”sammen-hæng” mellem forskallingen og beton. Gulf Form Oil M 68 har fremragende egnethed 

til beskyttelse af træ forskallingen mod fugt og giver midlertidig beskyttelse af en stål forskalling mod 

korrosion. 

Gulf Form Oil M 68 er et universelt anvendeligt slipmiddel der har fremragende egnethed til fremstilling af 

udsatte betondele og færdige / halvfærdige betondele, når du bruger træ, stål eller plastbelagt forskalling. 

Nem at sprøjte på. Ved mindre emner / små mængder anbefales brug rulle og pensler. 

Gulf Form Oil M 68 er særlig egnet til fremstilling af porøs beton (stål forskallinger). 

Fordelene ved Gulf Form Oil M 68 er: 

- Økonomisk forbrug ved en temperatur på ca 70°C på forskallingen 

- God vedhæftning af film på lodrette forskallinger 

- Nem og ren adskillelse af forskalling og beton 

- Ingen tid til fordampning er nødvendig 

- Fejlfri betonoverflader 

- Beskyttelse af forskalling mod korrosion og for tidlig ældning 

- Opløsningsmiddel-fri, lugtfri 

- Let at arbejde med 

Gulf Form Oil M 68 er ikke vandopløselig, er klar til brug og kan påføres som et tyndt lag på den rene 

forskalling. Dannelsen af olie-”søer” skal undgås - overskydende slipmiddel skal fjernes. 

Egenskaber: Metode: Typiske karakteristika: 

ISO viskositetsgrad ISO 3448 68 

Densitet @ 15°C ASTM D4052 884 kg/m
3
 

Kinematisk viskositet @ 40°C ASTM D445 61.2-74.8 mm
2
/s  

Flammepunkt ASTM D92 >200°C 

Flydepunkt                                       ASTM D97 <-9°C 

Totalt Syretal ASTM D974 <5 mgKOH/g 
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